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 2752-2775،صص 1399(زمستان12سوم شماره چهارم)پياپي  شناسي سياسي ایران، سالپژوهشي( جامعهـ فصلنامه علمي )مقاله علمي

 )مبانی و آسیب شناسی( آلمان و ایران  حقوقی نظام در اساسی دادرسی تطبیقی مطالعه
 1حمید شاکری

 2دکتر مهدی شیح موحد

 3یمی دکتر روح اهلل رح

 چکیده :

دادرسی ااسییسی امبانی ب ابرابر رااوی اسااسییسی ابراسیینراواا یزالا ی اف لآاادیا  اداا

ببییدنزاشهرل داادرانقیبلانداخالتادلف  اپینباگذارااشدهااست،ادرا ظیآاهیااوی ا  اا

نخ لفانی ب ابرا دانضااناراببا هیدهیااسیییسی ،اوییین ،ااداراالاا  اوی ا  ااسیت ا

 حلیل اصیارتاپذنرت بااسیت،اسیااصااصیل ا حقیقاا-اصیید انزا حقیقامبابیارلنکردا 

بدنزاصیارتااسیتامبا بالهاها دیلتالاشیییه  انییسا ظیآادادرسی ااسییسی ادرااقا اا

انراسالا فمیسالهادادارد؟ادرامبیراشییییهتاهین اهچا اساویهدهانباااشیی ایصااهییییاا

نزا هیدهی،اویبلاا هیدهیاادادرسی ااسییسی ،ادراسیینرا نیبباهیانی بداسییخ یرالا  یکیالتاا

 قضابادسا صییمیمیتا ساهی،اف لآاا   یییرا ساهیادرارل  ینبارسییم ا دیلتاهیااویبلاا

 اهه الهادادارد انیت باهیاا حقیقاایضرا ی ابدنزاصارتااستامباالالابینس  اسینراا

اخ ییراتا طییقاواا یزابیاوی اسااسییسی اا اهملبادرا نیببانعماا  یخیصانصلحتا ظیآاا

 دانضاشیاداای ییاندتاهییانتااهیییااشیارااببانی بدادادگیهاوی اسااابباشیارااا ههییس

اسییسی ا فمیسابباندتاندادلرهابادهالاویبلا مدندا ییشیداایفتیا صیمیمیتالا راراشیاراااا

 ههییساصیرتیادراانارانیهااابادهالاببانی بدادادگیهاوی اسااسییسی ا فمیسادرا نیبباصیدلرا

بینسی  ا رمی اهییانتادراشیارااا ههییسااااناراشیکل انی بدادسی اراناوتا یسیتاراب ی

ویییتاوی اسااسییسی ا فمیس،اانکیساهییانتاببا حااا اییراپیداا میندامباببانی بدادادگیهاا

دنااساهییف ام یییاراتراهچاشیییاد اهاللهابراناارداتا ادراانزانقییفیبابیبابحی انییی  ادلا

داخ باشیدهادادرسی ااسییسی الا سیی اشیبیسی اشیارااا ههییسادراانراسالاارااباراهکیراپر

ااست 

کلید واژگان : دادرسیی اسیاسییو شیوراه نن،بانو دادگاه قانون اسیاسییو سیلتیله مراتب 

 قوانینو آزاده و حقوق بنیادین.

 

 (  ، ایرانوی دکتری حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسالمی، شیرازدانشج)1

hamidshakeri90@gmail.com 
 واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسالمی، شیراز، ایران )راهنما( گروه حقوق عمومی، )2

   )نویسنده مسئول(

MR5661@gmail.com 
 (  گاه آزاد اسالمی، شیراز، ایران )مشاورگروه حقوق عمومی، واحد شیراز، دانش)3

rahimi.mehr۴۸@yahoo.com 

ا8/1399/اا10:ایتتنادراخنا یر

 25/12/1399:اارشناپذاخنا یر
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 مقدمه  

راا یشی اا(ااConstitutional Justice)اابباطارامل ان ا ااس،ادم رنزادادرسی ااسییسی 

براواا یزااا1ا ادلادم رنزادنهرااسییسی ان ب اهبعیرگ نب اواا یزالابر رااوی اسااسییسی 

درالاوا،اوی اسااسییسی ا،اهبعیرابر راااهیداالا ظیآاسیلسیلبانرا ی انییساواا یزادا سیت 

 ظییآااقاو ااسیییتالاا سیییعییآاانزا ظییآ،ا ی ییتاوااهیداترل راا اوااهیدابر ران ا

ا اانزانبظران ا ااسادادرسی ااسییسی اراابیاندهاآاا (118:ا1395)هالف الارلشیز،ااطلید

سیتا راامباهرادلاندهاآا،اااهدات اهچا اسا یمیزااقا الااایممیتاوی اسانر یطادا 

ا ادااهیااشیهرل داا،ا حدندا هیداودرتا،ادنامراسی الا ییمیزاهدافتاراادراهین با

 ظیآاهمهاراااسییالن ابیااااا ا(Miller& zumbansen,2004: 71)د ییصان ا مینبد

افهابردارااا ا ظیآادادرسی اادارااترا سیبامبادرا نیساهمهارااپبعچاترا سیب،اشیاراااا

وی اسااسییسی اانزام یاراانسیداصادادرسی ااسییسی الاا56وی اسااسییسی اراابرانیبیاااصیلاا

،اشییارااا ههییساراادراانزا نیببا2 طییقاواا یزاهیداابیاوی اسااسیییسیی اورارادادهااسییتا

افی بادادرسی ااداراا یو اهملکرداسیینرا هیدهیاااا3صالا هیدان اف اورارادادهااسیت نسیداا

وی اسااسییسی اهمهاراااا173وی ا  الاوییین ا یادها با  کبابرااا ما بابراطیقااصیلا

 
قانون اساااساا  فه م عوم بام لی  قوی قوابم ر مت هاض مو ااوبی یا ب و   ممرن یا ه ا  مط ا  ا    م   1

گ فف  ی م لوط لی قمهض ر انتتال ر اج ا  انعاسا.  ل ال ای  اواول ر موانی  کا ب ل  هرالس ساواسا  او اف  

و و. تونیع قمهض موان  فه اهتباط لا فرل. ر نعافها  سااواساا   وااوه ر نااووط ت  وب منعا ر هب   و   

کم ر م ن مناف  او اف ها  و مان هرایان ر و مان ل فاهان ان نم ط قوابم اسااسا  اسا.  قانون اسااسا  ان ی  ساو  

فه ل ال  بمقک فها  قمهض ر ان سااو  فی،   کمرف ابمال قوابم بموم  ها فه ل روهف لا کونط کتو  و ف  

 ی ن ک لی : قا ا  نا ی . ه اه   الوال ؛ابا لای اتی ها  ت ساوب م    م  ل ا  ا  باض لووات  فه ای  نمو

    39  ص   1387   31کتو  اساس    انتواهاض موزان   اپ  
البتی ب رط ل  رظو ی فافهسا  اسااسا  ر تقبوو قوانو  باف  لا قانون اسااسا   رظو ی ن اهض ل  انت الاض   2

ق اه فافط نامط اسا.  ناوها  قانون  مجقس ر هیاسا. جمعوه  نوز ل  بعمط ناوها  قانون اسااسا  و ان ای  

ب؛او لوفط  ی سای ن   ان من ها توساس هیوس جمعوه  سای ن   لی   9اسااسا  و ان ای   انتیاال  لوفط ر فاها   

م یاوب م  ساال   9انت اب هیوس مجقس ناوها  مق  ر سای ن   توساس هیوس مجقس سا ا ل ا  ممض  

ط ر ر  ب رط ل  هیاسا. جق ااض ناوها   ناونم  هیوس ناوها  قانون اسااسا  توساس هیوس جمعوه م یاوب نام

فه نمو ی سااانمانمه  ر  اه  ف نااوها نوز ان ارتواهاض قالب توجع  ل روهفاه م  لاناام  لی ب وان م ال فه 

واوهض ت اار  مها  اب؛اار  ها  هیوس ناوها ت وو     مط لوفط ر ک ا نعای  فه ای  نمو ی لا ارسا.  ل ا   

: ای ج  مح ا  ر ه ری   رو ا  ا نت  فافهسا  اسااسا  فه ک   ر ا  باض لووات  فه ای  نمو ی ن ک لی  

واوان. ان انت اب ها  م فم فه کتو  ای ان ر و ان ای  ههرهوا امی کتو  اسا م   ساال نونفهب  ناماهط ارل  

  70  ص  1397  لعاه ر تال تان  47هواه  
ب قوابم کتوق  م مهج فه  انمیوای فافهسا  اسااسا  مبت   ل  ه ی ن قانون اسااسا  فه هاه ساق اقی م ات 3

ن ب کتوق  فارب ی   واوه اسا. ر ان   ا فی،   نواان،  ه ی ن انمیوای تتمم مناف  ل  قمهض ساواسا  

اسااا. لمی  م  ا  ی لی موجب ن  یی ق اهفاف اجتماب   و ر ل  من اسااا.  ی تا قبب ان تواااکوب جام ی  

ما فساتوال  لی نی ات  لعت   ان   یو  ساواسا   ان اان ها فه تملو  اموه روف مناف  مققو فاهنم اما لا ه

ل ا   ان تاف ی  ق اهفاف اجتماب    ل واا  ان مناف  روف ها لی فساات،اط سااواساا  روف راگ اه م     م   

ا  باض لووات  فه ای  نمو ی ن ک لی : مره   هاف  ا ل هسا  ناریی ها  ال،و  متم  ز فافهس  اساس   

  9م   فانو،اط تع ان  ص    هایان نامی  اهن اس  اهنم هنتی کتو  بمو
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ببانبظارارسییدگ ابباشیکینیت،ا ظلمیتالااه راضییتانردآا سییتاببااسیالن اانراس،ا))ا

هییاادلف  الاااقیی ااقا ا  هیی،ادناا  ابیبا ییآادنااساانیینارنزانییالاایدهییانییا نیزا یینیباا

هدافتااداراا نر ظرارنیساواهاویییینیبا یسیییسان اگرددا اادلدالااخ ییراتالا حاها

وی اسااسییسی ا،اا170 ((اهچا بیزابباناه ااصیلااهملاانزادنااسارااوی اسا  ییزان امبد

نباهیاادلف  امبانخیففاویییتادادگیهاهیانکلدبداا ااهرااا صیان ا ینباهیالا نیزا ی))

بیاواا یزالانقرراتااسیییالن انیاخیرزاا اادلدااخ ییراتاواهانعرنبااسیییتاخاددارااا

 ا((ابییاانزا میینبیدالاهرمسان ا اا یداابطییصاانزاگا یبانقرراتارااا ادنااسا قییضییییا میینید

ایص،اانزا ظیرتاهیابباصیارتانارداابادهاای ییاهمی یباانزابیچالا ردندالهاداداردامبا

اخ التیتابیزادسی هیه ،ا ظیرتاوییین ا  اا داببااهداخاخادادراههتا طییقادفیلاببا

ا ااواا یزاهیداابیاوی اسااسیس الاادیظتاا ااقا اشهرل داسادستانیبد

 حلیل الابیااسی دیدهاا انبیباام یبخی بااااصیارتااا-انزانقیفبامبابیاندارلنکردا اصیید 

گرت بااسیتابباانزاپرسیاااصل اپرداخ بااستامبا بالهاها دیلتالاشییه  انییسا ظیآاا

دادرس ااسیس اانراسالا فمیسالهادادارد؟اهدخا حقیقاایضرابدنزاصارتااستامبابیاا

 فاهیالا یفااهیاا ظیآادادرسی ااسییسی اانراساشیبیختا قی اشیییهتالا دیلتا،اضیا

شییبیسییین اشییادالابدنزا ر ی ،اراهکیرهیااوی ا  ادرااخ ییراوی اساگذاراانرا  الاهچاا

 بیزاشیارااا ههییسابباهبااسان اف ااصیل ا هیدادادرسی ااسییسی اانراساگذاشی باشیاد اانزا

دادرسی الااصیل ا  یکیلاشیدهااسیتامبادرابخاا خسیتابباندهاآاا هیرابخانقیفباا ا

بیبانییی  ا قبیب ادرا فمییسالاانراسالادراارلشاهییاا ساپرداخ یبان اشیییاد ادرابخاادلآ

ببا ظیآادادرسی ااسییسی اهمهارااتدراصا فمیساپرداخ باشیدهالادرابخاابخااسیاآا

پینی  ا ی اببالهاها دیلتالاشییهتانییسادلا ظیآادادرس ااسیس اانراسالا فمیساپرداخ باا

ان اشاد اا

 رسی اساسی و روش هاه آنمف،وم داد. 1

 مف،وم دادرسی اساسی   -1-1

دادرسی ااسییسی اراامبان ا ااساببان بیااملیبارلشاهیالااسیلاب ادا سیتامباا اطرنقا

 اسیلابداساهی،اانزا ییمیزاایصیلان اگرددامباواا یزالانقرراتاایمچابیاوی اسااسییسی اا

افی باهمانیاا درا  یرضا خااهداباد،اهمانیادراویف ا ظیرتابراواا یزاصییارتان اگیرد

نبظاراا ا طییقاواا یزالانقرراتاهیداابیاوی اسااسیییسیی ا،اار شاهیااببییدنزاهرا ظیآاا

سیییسی ااسیتامبابراپینبا سااسی ااراشیدهااسیتامبادراهمهاراااسیالن اانراس،اار شاهیاا

سییباگی بااسیی قالصا،ا  اداالاهمهاراااسییالن ابباهبااساار شاهیااببییدنزا ظیآا لق ا

اندهادادرسی ااداراابباندهاآااا یزابینسی  ابیا ساا طیی اداشی بابیشیبد ااشیدهامبا مین او
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 ظیرتانی ب ابرااقا اناضیاهبابرااا خسی یزابیرادرااقا اترا سیبا کانزانیتت ابدنزا

دراترا سییبادرانییساگرله اا اا1760 اضیییکامبا ظرنبامب رصاویییین االفیزابیرادرادهبا

مراتاهیا((اپدنداراشیدالا انسیبدگیساا انسیبدگیساهصیرارلشیبهراان رلخاببا))اتی ناا

ن  یددااا اتی نامراتاهییاادهییرامرد یدامیباویییییتاپیااا ااهراااواا یزابیینیدانطمدزا

)مل ،اشیییا یدامیبا ساهییالاو ییابییاواا یزاطیی  ا ظییآااه مییه الاهیدافیت،انطییبقیتادار ید

 ظیآاهیااا االاسیطاورسابیسی چا،ابسیییرااا ام یارهیااارلپین ااسی قرارا اا(414:ا1382

اتراداراادرادنامرا ییدا مادساواا یزاا بیبااقا الا  ادااهییاا اا راآا دنامرا ییدالا

اسییسی الا ییمیزااهرااانقرراتانبدرزادرا  هیاهسی عاا ماد د ادراانزاراسی یا،ا ییمیزاا

 هیدهیاااابر رااهبعیرهیاااسییسی ابراسیینراهبعیرهیاااقاو اببانحیمچااسییسی ان ب 

 الاگذاراشیدالاانزاهرنیسابباپیداناانسییفبااااببا یآان صیدااصییی تاا اوی اسااسییسیا

بدنه ااسیتامبااا اا(129-130:ا1386) ق ا اده،ااسییسی اسیی اا ظچااقاو انبعراگردند

 هیدا ظیرتامببدهادراانزاراسیی یان ا اا داندامیرگرلهانیا هیداویییین انیااداراانیاا  اا

رمردان اپردا د اهمیتااسیییییسییی ابیشیییدامبادراویف اپیرفمیسانیاخیرزاا ا سابباانزامی

دادرسی ااسییسی ابباانزاناضیازابی ن اگرددامباوی اساگذاراهیداا یینسی  اانزاانکیساراا

پیداا میندامباواا یب الضیاا میندامبابیاوی اسااسییسی اناینرتاداشی بابیشیدالادراصیار  اا

مبانییدرتابباانزا بیزاهمل ا ماد،ا هیداالهاداداشیی بابیشییدامباببااوداآاببافااا  هیا

 میند انک ادنهراا اضرلرتاهیااببییدنزا هیدادادرس ااسیس ،ا  عیا ماداپیداان ا میندا

مبابسیییرااا ااقا الا  ادااهیااببییدنزانبدرزادراوی اسااسییسی ابینسی  ا ییمیزاشیدها

لاا اهمیزارلسیتامباسیینراواا یزابینسی  ادرارل دااناسیاآاببادادرسی ااسییسی ابیاوی اساا

ا ا(Jakab,2017: 23)اسیس ا طییقادادهاشا د

 روش هاه دادرسی اساسی  -2-1

بباطارامل ا،ا بدارلشا سییتاببادادرسی ااسییسی الهادادارد انک اا ارلشاهی،ارلشا

 نرنکین ااسییت ادراانزارلش،انداالنحبانیاطرمانصییاببامبهرهاانیالتان حدهاپساا ا

وی اسااانبکبااه ییراوی ا  انیتتالاال آااالهراراگ ییت،انمکزااسییتاببادلاصییارتابیا

اسییسی اا طیی ادادهاشیادانیاانزامباا اطرنقااوینبادهاااندانقیآاهمان ا،اانزاا طیی ا

صارتاگرت بانیاانبکبادراضمزاانزامبابباندادهااارسیدگ ان اگرددا،ابیاوی اسااسیس اا

 اااراانزادلاطرنقادرارلشا(Dixon & Adrienne,2018: 51)ناینرتادادهاشییاد

 نرنکین انکسیییسا یسییتابدنزاصییارتامبادراطرنقاالص،اوی اساابطیصان اگرددالادرا

طرنقادلآ،اغیرویبلااسی بیدابادساوی اسااسی ب یزان اگردد ارلشادلآامبارلشاترا سیاااا

 یآاداشی بالانی ب ابرااصیلاایممیتانل ااسیتا،ابراانزااسییتااسی اارااسیتامبا یینسی  اا

نطیبقا سا بامبادرارلشاا– طیی اواا یزاهیداابیاوی اسااسییسی ابباواهاوییینیبااخ ییراا
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دادهاشیاد ابلکبادراانزا نیببابینسی  اندا هیدادادرسی اادارااشیکلاا– نرنکین ااسیتا

گرت یبامیبانبدیداا ادادگییهاهییااوییییین اهمیلا مادهالابیباانزارلشا،ارلشاویی ا  ا ی ا

ا اا(Ibid)اصطالایااطال ان اگردد

 در آلمان و ایران نظرهنی . مبا2

نیی  افییراصادنامراسیی الانیی  ااسییالآادرالاوااشیییفادها ظیآا قبیب ادلام ییاراانراسالا

دارداا اان  دداا کیباااصییاصا ظر،ابراااا هادرافییرافیسییچ فمیساراا  ییکیلادادهااسییت اا

ااتردگرانى،اااگرانىا سیییساااشییراتیت،اطرداانارلاى،ااان یی اتاا دىااقا ،ادراابرابرىااهملب 

ان رت ى،اپلارافیسیچا عددگرانى،اهلچ،اااصییفتااگرانى، عرببااهلمى،اهقال یتااندارى،هقل

ا ییدابیباهقییدهاا سییییس،ااخادنخ ییرىابیبااه قییداابییلرى،ااپی یییرتیتاان رت ى،اانبییباادرا کتر

ادلفیت،ااپییسیییخهانىااروییبیت،اا  ادى،اانیییدى،االاانییی ىااانز ااالاابادسااهقال ىاالاا هییدى

اا،ا(دلفتاادخیفتاااسیی ىاانحدلد)اااداولىادلفتااپیرفمی ى،اادنامراسیىااسیییسیى،اان ییرمتا

اارت یراادرااخ یا تااا دىاالاا سیینکا سییهل،اا،(دلفتاااانداافاژنداطرتىبى)ااسیکاالرادلفتا

 اااسیتاا لردهاارنایسااببافییرافیسیچاابراىاراااسی یدادااگا باهراابیانییر هاالاااه میهىاالاتردى

اابراىاالا رخد،انىا  ادىاادانرهابرااصییاصاادنهرالاااسییتااا  ادىاافییرافیسییچااهاهرهاافی ب

ا اسیاااادنامراسی اندارلشالا حاهارسییدسابباهدخااسیت ااا ا دااشیدهاالضیااا سا أنیز

هیالااصییاصالاوااهداایبتالالابباطاراخیصادرانذه ا  یییااار شدنهرادرااسییالآا

ن ییخصیی ااسییتانی بداا حصیییرا  ییرناابباخدال د،اهین یتادنز،اخی میتارسییاصا

تقهیادراهصیراغییت،انهی باوی ا هذاراخداسیتالانیبیااوی ا هذاراااامرآ)ص(،انره یتا

ااقیقت،ادراا دالهچاانل لآالاافییرافیسیچ،اال آالااببیبرانز،ادنامراسیى ااهچاخدا نیب ااسیتا

دنهر،ااابییسابب اااسییتااا یپذنراه بیبااضییرلرتافییرافیسییچ،انداااییتابراىاادنامراسییى

اادنامراسییى،اافییراص اااسییتااتکرىاا ظیآااندافییرافیسییچالاااکان ىاا ظیآاانداادنامراسییى

ا لقىافییرافیسییچاهیىار شاا یر اباادراگیرى صییمیچاابراىارلشااندارااادنامراسییى

اامبد نى

هین ااسیییتامبادربانیبییااابباهیییرتادنهر،افییرافیسیییچان  یییکیلاا ااصیییاصالاار ش

هیالااصییاف انی بد:اهیسییتادراانزانییساار شگذاراا س،ادراگرلادرباانزاار شویهده

دگران ،ا  ادا،ا کترگران ،اارنچاخصییاصیی ،ا سیییهلالاندارا،اهقال یت،االایسییی ب،ااتر

هیادا سییت)دبیر ییالا قاا،اگذاراافییراصخادنیفک اراابینداسییبباببیاا  ییرنکاویهده

 اا یدادرادرانیذهی ا  ییییااویی ا هیذاراابیباهیناهبااسا م درانقییبیل،اا( اا61-62:اا1396

قه اصیییارتابهیرد ادرانذه ا  ییییااشییییرزاا  یرضابیاهینانداا انیی  امالن الات
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 ااسادرا ییر اباانزانییی  ااویداآابیباویی ا هیذاراامرد ابییاویاصاانکییساخیداسیییتاانییان 

وی ا هذارااا انبظرا  ییاابیندانیبیااشیره ا سابباصیار  ارلشیزان یخصاگردد اا ا

نیییسانییی  ان  یدداامیباا اسیییاااهلمییالان دکرنزاشیییی یبااراایباشیییدهااسیییتا نیبییاا

هذارااببانتیببابر ینبارن اابرااااهراااااکیآاافه «اهیناا رنزانیبیااشییره ادراوی ا 

انزاخصیاصااسیت اواا یزالاااکیآااسیالآابراااادارهااناراهین بالضیااشیدهااسیتالا

انیآاخمیب )ره(ابرانزابیلراباد دامب،اهدخاا ا  ییکیلااکانتااهراااااکیآااسییالن اا

ااست 

ساهمیزانااردابباخاب اناردا اهبانقبزااسییسی اابراهمیزااسییتادراوی اسااسییسی اانرا

اصیلادلآاوی اسااسییسی اهمهاراااسیالن اپینباهیاا ظیآاهمهاراااوراراگرت بااسیت اا

اسییالن اراابییسامردهااسییت اپینباالص،ا انمیسابباخدااانک یالااخ صیییصاایممیتالا

 ساا  ییرناابباال«ان ب ا خسیی یزارمزا ظیآااسییالن ا اایدااسییت ا اایدادرا هیراب دا

) اایدادراخیفقیت،ا اایدارداایممیت،ا اایدادرا  رناالا اایدادرااطیهت( اهراندا

ا اانزاالصییخاافه ا ی ابیاارادهاافه ابباببدگیساصییفکاالاویبلا دانضااسیت اایممیتالا

شییاداا سیییسامباخلیدباارادها  ییرن  اخدا،ا اسییطاخلیدباالامباا سیییسااسییتااهمیصان 

رااداردالاانزااقابیینیداا اهیی ی اخیداابیباالا دانضاخیداسیییتااقااهمییصااییممییتاخیداا

شیدهابیشید اببیبرانزاا ا ظراوی اسااسییسی اخدال داهچاخیفقااسیتالاهچارب ان ب اهاللهاا

براخیفقیتاههیسالانیتیهی،ا  یییرناالا دبیراهیفچا ی اببادسیییتاالسیییت ااپسادرا ظیآاا

هیالضیاامردهااسیتاا ساسیالن اهمبابیندا یبااوی ا  ابیشیبدامباربالاپرلدگیراهیفچابرااا

انهراناارداامبا ساهچا اسطاخدال داببیاببانصلحتانس تب اشدهابیشد 

پیینیبادلآا ظییآااسیییالن ،اانمییسابیبالا اافه الاب تیتاا ییییالا قااببیییدنزالا ادرابیییساا

رسییدابیندابیانعا اواا یزااسییتان ب اهمباواا یزامبادرا ظیآااسییالن اببا صییان ان 

اشرن تابیشد 

سیاآااه قیداببان یدالا قااسیی  دها سادرا کینلاا سییسااسیتااه قیداببان یداا سییسارااپینبا

داردان یدااف  اآاولی ا سییتابباواا یزاادارابادسالاسیی  دگ الاان ااببا حربالانسیدافیتا

صییفکاهین باخااهداباد ابیااه قیداببان یدااسیتامبادراوی ا هذارنببا بهیانصییفکاد یین ا

اگردد ااصیفکان بااالاس یدتااخرلاا  یسا ی ا ینیزان اتراداهین بامبان

پینبا هیرآ،اانمیسابباهدصاخداادراخلقت،اههیسالا ظیآاهسی  ااسیتاپیینداانزاانمیساببا

هدص،اا   یییراهدصادراهین بااسییتالاانزامباوی ا هذاراادراهمباسییطامابیندابرنیبیااا

براااهمبادرا میآا نیبباهیااهدافتابیشید،ارتاا ی ییییتا یرلاالاانعیداانکی یتاهیدال با

انیداالان بااا ی اا اپییندهیااانمیسابباهدصااست اا
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گرددابیا حققاپینباپبعچ،اانینتالارهیراااسیییت،امبابدلسا سا ظیآااسیییالن اادارها م 

نیبد ادراوی اسااسییییسییی ،اا ا ساببالالنتاتقیبا  ییراهیب اانینت،ا میآانک  اهیبیتان 

اشدهااست 

همهاراااسالن اانراس،ااصلا  ادااهمراهابیانسدافیتاا سیسادرابرابرااپینباش چادرا ظیآاا

درا فمیسا ی ابیا اهباایممیتانیی  افییراصااا( 243-244:ا1400خدال دااسیت)رامی ییس،اا

  ادا،اودرتاسیییسی الان یرلهیتادرانک  افییرافیسچاا اهملباادنامراسی ان ابیبیچامب،اا

رتاسیییسی امباا  کیتاودرتانردآااسیتااندیهیچادراهچا بیدهااسیت ابباهمیزاههت،اود

شییاد اببانبحصییراااا اطرنقا ااتقااه میه الاببانبظارا ینیزاخیراهمان ا  ییکیلان 

اقاو ادرا ظرااا– حااامبارضییینتااکانتاشییا دگیسابباهبااساببییسا ظیآاسییییسیی اا

هییاااشیییادالااکانیتابیباپ ییی یییی  اارادهانردآاوییدراخااهیدابادانبییتااگرلهگرت یبان 

بیباهبااسانیبییااااه مییه  انخ لفاراا یینیزا میینید ادراانزانک ی ،اوراردادااه مییه ا

وی ا هذاراادرا ظراگرت باشیدهااسیتا دارااوراردادااه میه ابراانزانیبیااسی اارااستامبا

تر نبداسیییختاواا یزادراندادلفت،اا  کیسیی اا اوراردادانییسااکانتالانردآااسییتاا

تاااشیخیصالااقا اببییدنز،ااسی قرارانیت بالابیاا نراااییتاندادلفت،اببادفیلا ینیزانبی

همیزااسی دالصااسی مراراخااهداداشیت ابباهراایص،ادرافییرافیسیچاا سییسابباهبااسابه رنزاا

 اا یداویی ا هیذارا  یدگ اخادابییشیییداببییبرانزاویی ا هیذارادراپهبیباانارادالرانبییت اان 

هین ب،ادلفتااسیتامباااهیاهسی بداانیاوی ا هذارادراپهبباهمان خصیاصی ،ا مین اا سییس

مبدادلفتاواا یزاراابرااسییتا ظراامترنتالادراراسی یااادیا  ادااادامتراالضیاان 

 اا دانداخلبامبد،انهرادراناارداامبا  ادااهملاترداناه اادراپهبباخصییاصیی ا م 

ا( 66-70:ا1396لرلداخسیرتاببادنهراساگردد)دبیر ییالا قاا،ا

 ظراادراهرادلا ظیآا با بهیا یسیییسادادگیهاوی اساااابیا اهباببانیی  ااقاو البباهرایصا

هیااشیکل ان ی رباترالا  ااپذنرالاویبلا حققااسیتابلکبادارااالنگگ اسییسی اانکیس

نیییسادلا ظییآاویبلان ییییهدهااسیییت ا راامبادرابحی اایممییتالا قاانردآادراتر نبیداا

 ان یخصااهین الهاداداردابیا اهباببانطیف اتااگیرااشیییهتاسیی االا صیمیچ صیمیچ

ان ا عل اادنامرا یدا ظیآاندادرامبااغربااسیییسی اا دن یبادراانردآااشیدهامب،اایممیتا

هان  اااترداا دن ییباانزادر اشییادان اا غی ااغینتاااهبااساببااتردااشییبیسییین اطرنقانیبیداا 

اا میینبیدگ ااندهاآاابییااییممییتانردآاااسییییتااهمیزابراالاداردادلفیتااالااهیین یباا اانسییی قیل

ااوی اساااصیاصالانیی  ا أسییسابباااهمیه ااورارداداندادراانردآاالا بیدهااسیتاادرهچادلفتا

اخادان اارضیینتاالاارادهاا اا یشی ارااااکانتاالااواا یزاان یرلهیتاالااپردا  داسییسی ان 

الااپینیبدابیشییداا مینبدگ ابباامباااسییتااانزادلفتااامیرلنگهاانهم رنزا ر ی اابدنز ااپبدار د
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اانراسارابطبااسیییسیی ااوی اسادنب اانیی  ادر ا مینداا یییمیزارااانردآاهیاا  اداالاااقا 

ااسیااایممیتانداا  ااشیاداان ان ییهدهاخدال دااایممیتاالانردآااایممیتاانییساانسی قیم 

ااسیااااافه اا اااقاندااهبااساببااسیر اشیتاا  ییزاااقامبااشیادان ا لق ان بیابدنزاافه 

اشیرن تااا  ادا بانیی  اپذنرشاابیاانردآادنهرااسیاااا  ااسیتااشیدهاالاگذاراانردآابباخدال د

ا  رنفادنب ااسیییالآانیی  اا هیر ابادراراااخاناااسیییر اشیییتااابرااایممیتااانقدت

ان صیییارانردآا  یرضییی ااایممیتااااقالاادنب انیی  اانییساا با بهییاا ر یی اابدنز اا دمرده

ا شادانطرمان انخ لفاادندگیهادلاا ااایممیتااانیی  ادرااخ الخابلکباا یستا

ا

 ن،اد دادرسی اساسی در نظام حقوقی اساسی آلمان  .3

اگر بابباطارامل ا،ا هیدادادرسیی ااسیییسیی ادرا ظیآااقاو ا فمیساببانی بداترا سییبالا

یاالالادادگیهاوی اسااسییسی ادراانیالتان حدهانحصیاصانداهرنیسا یرنخ ا یادهااسیتاان

ترا سییباا ااخ ییراتااأفمیسادرانقینسییبابباهم ینیساارلپین اخاداا اهملباشییارااادلف  اا

ابرخ اا ااای ییاا(Dixon & Adrienne,2018: 505)بسییییرابی یی راابرخارداراباده

نیالداا(اا1180نافدباهیااالفیبادادرسی ااسییسی ابباانطراطاراا فمیسادراههدابیسی یسا)ا

بی گ ی بامبادرا س،ا هیدهیااوییین اببااخ التیتاصیالای  اایممیسارسییدگ امردهالاا ا

درا ییرنخااقاو ا فمییساشیییکیلا انزارل،ااشیییکییصانخ لفادادرسییی ااسیییییسییی ا

ااههیی  االصالادلآ،ا ظییآاادرادلرهابیزاهبیباهییاا (sadurski,2002: 61)گرتیتا

دادرسی ااسییسی ا فمیسابباطاراهمدها حتا یایرا ظیآادادرسی ااسییسی اا رنااوراراگرتتاا

 اافی با هیدادادرسیی ااسیییسیی ادراطاصادهباهیاااخیرابیاادغیآااقا اهین باارلپین الا

اهمیتات  نبدهااقا ابیزاافملل،اناه اگ یی بااسییتامباضییمزاانزامبااهمیتاوی اساا

درا فمیسااه الراپیداا میند،اهاللهابرا سادراسییخ یرهیااوی اسااسیس ا فمیسالاویبلااهمیصاا

 اانزاانراناه اا(Jestaedt et al,2020: 29) هیدادادرسی ااسییسی ا ی ا یایرگذارابیشید

هیااروی اهچا اسادادگیهاارلپین ااقا اب یرالادنااسااشیدهااسیتامبابیا  یکیلادادگیه

یتادادگیهاوی اسااسیییسیی ا فمیسا یاادلداامیسیی باادادگسیی رااا حیدنباارلپین ،اا ااهم

ا ا(Kommers,1997: 21)شاد

وی اسااسییسی اایمچابرادادرسی ااسییسی ا فمیس،اوی اسادادگیهاتدراصاوی اسااسییسی ااسیتامبا

نیالداا،اانزادادگیها  یکیلاشیدهالا خرنزاا1953 گاسیتااا11براطیقاهمیزاوی اسادراا

درا فمیس،ادادگیهاابی ن اگردد ااا2017وی اساه ییتاام یرااا2 اییراتادراانزاوی اساببانیدهاا

ابرارل دا طییقاواا یزاهیداابیاوی اسااسییسی اراابرههدهادارد وی اسااسییسی الظیدبا ظیرتاا

بیاانزاایص،اانزا بهیالظیدبادادگیهاوی اسااسیییسیی ا فمیسا یادهابلکبادراانزا نیببالظینفاا
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ادییظیتاا ااقا اببیییدنزا)اا-1دنهرااراا ی ابراههیدهاداردامیبابرخ اا ا  هییاهیییر بیداا ا:ا

میچاگیراادرانارداغیروی ا  ابادسااا اباا صیییاا-2اسااسییییسییی ا فمیسا(ا ا ویا18نیدهاا

دراناردانحرلآامردسااا اباسییس اااا-3وی اسااسیس ا فمیسا(ا ااا21نیدهااا2سییس ا)اببداا

شیکینیتااا-4 اوی اسااسییسی ا فمیسا(اا21نیدهااا3ا ادرنیتتاممداهیاانیف ادلفتا)اببدا

اامباا ادسیتادراناردا صیمیمیتابا دسی ینا یظرابرااه ییراا  خیبیتانیانبد تانیاضیرر

وی اسااسییسی ا فمیسا(ا اا41نیدهااا2دادساندامرسی انعلسابا دسی یناداشی بااسیتا ا)اببدا

دراار یی ابیاشیکینیتاا حیدنباهین اراهاابباهدآاشیبیسیین اشییسابباهبااسانداا باا-5

 اوی اسااسییسی ا فمیسا(اا93سیییسی ابراااا  خیبیتانربا اببابا دسی ینا)اببداندانیدهاا

دادگیهاوی اسااسیییسیی ا فمیسالظینفان  ددادنهراا ی اداشیی بامباانزاانراهاللهابراانز،ا

 ,Grimm)ااییتان ا مینداصییرتیانحدلداببا طییقاواا یزابیاوی اسااسیییسیی ا یسییتا

ا اا(78ا:2016

نیانعلسانل اتدراصابباصیارتانسی قیچالااا4با دسی ین یم اا ااهیییاادادگیها اسیطاا

 درهاا12نیانعلساانیف  ا فمیسا اسییطانداممی بالنگهااا5با دسییرات یم ادنهرا اسییطاا

نبصاباشدهالادراانزانییس،اسبا زاا اویی  امبا اسطاهرانداا اانزانعیفسانبصابا

هیف اان اشیا دااف انیابینسی  اا انییساویییتادنااساهیف ام یارا فمیسابادهامباا ا عیرب

 اا اانزاب د،ا ظیآادادرسی ااسییسی ا فمیساببا رمیب،امرهاهباب الا6وییین ابرخاردارابیشیبد

رنیساهمهاراتدراصا فمیساا اا(Bogdandy et al, 2020: 41)نصرا ی اشییبان ابیشد

ا10نیدهااد ا)ااسیتامبادرا هینتااکچالاابال اویییلتادرادادگیهان بارارااانیییران ا مین
نی اساایییارااترادادرادادگیهاوی اسااسیییسیی ا،ابباصییارتا ینحدلدا یادهابلکبابرااا(ا7

ببانبظارارتااسیییصااسییتالاانکیساا  صیییبانعددادراانزادادگیهالهادا دارد ااا12ندتا

  یرضانبیتاا،اویییتادادگیهاوی اسااسییسی ا فمیس،ا م ا اا بداهم نیسادرانعلسانل ا

هیدان ییببادنهرااهییانتاداشی بانیاهرگا بات یفیتااتدراصانیانعلساانیف  ا فمیسانیاهرا 

لا بهیااسی تبیرادراانزا نیبباندرتادا  یهیهالاناسیسییتاااانیاهمکیراابیا ساهیاداشی بابیشیبد

 نا شاهیف ا فمی  ااسیتامبادراانزا نیببا ی اویییلتابینسی  ابرا درنساالفانتاداشی باا

سییصابادهالاپساا ا س،ااا68 اادامتراسیزااشی ایصاویییتادرادادگیهاوی اسااسییسی ،اابیشیداا

 
4 ‘’ Bundestag ‘’  
5 ‘’ Bundeserat ‘’  

فه نمان ل بعمط گ وت  ه .  ق؛اض فافگاط قانون اساس  م  لای ت  فه نزف هیوس جمعوه ومهال   6

سوگ م یاف    م : )) م  سوگ م م  روهم  ی م  لای ت  لی ب وان ی  قا   ل    ا  فه تمام  نمان  

م ها فه  تکالوف ق؛ای  اها قانون اساس  جمعوه  ومهال ملمان ها هبای. نموفط ر م  لای ت  وافقانی 

متالب ه  س ای ار نمایب   ان ای  هر  رمارنم لی م   م       (( هب   و  فه ووهت   ی قا   ان  

اب؛ا  جام ی م هب  لانم  ی اب؛ار من لی است افط ان نکب فی،   ان سوگ م مجان نمط انم   هیوس  

 فافگاط م  توانم اجانط ای   اه ها لمهم   
7 ‘’ The Federal President Shall Appoint the Elected Justices ‘’  
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انکیسابکیرگیرااویییتابباهینالهباانکیساپذنرا م ابیشید اهرامداآاا اویییتاا اسیبا

انزاسییبادسیی ییراا ااقاصییدلرارااانیا صییمیچاادسیی ییراپگله یی ابرخاردارابادهامباا

دادگیهاوی اساابرخاردارا یسی بدالاصیرتیاویضی اراادرااندیاالظینفانحافبانیراان ادهبد اا

ببادلاشی یبانیاسیبیا قسییچاشیدهامباهرامداآاا اانزاشی  انیاسیبیهیا،ابیااااسییسی ا فمیس

ویضی ارسیمیتانیت بابیاانزاایصادرابرخ انااردانهچانی بدانحرلنیتااا6اییارااداولا

یییییتارسیییییدگ امببیدهادراانزاا ااقا ،ااهالآاهرآاهلییبارنیساهمهارانییانک اا او

راانزا نیبباال آالاضییرلرااادادگیه،الهاداامترنتادلاسییاآا راابرااا صییمیچاگیرااد

هرامداآاا اانزادلاشیی یبانیاسییبیادارااالظینفااا (Ziolkowski,2003: 271)اسییتا

وی اسادادگیهاتدراصاوی اسااسییسی ااا14خیصی ااسیتاببا حااامبابرااسییتاببداندانیدهاا

 فمیسا،اسییبیانیاشیی یباالصادادگیهان باران ابینسیی  ادراار یی ابیاهدآا طیبقاندانقررها

وی اسااسیس اااا104لااا103،اا101،اااا33وی ا  ابیااقا اببییدنزانیااقاو امبابرانیبیااناادا

 فمیساببارسییمیتاشییبیخ باشییدهااسییتاهچا بیزادراار یی ابیاشییکینیتانی ب ابراوی اساا

وی اسااسییسی الاشیکینی  امبادراار یی اا91اسییسی اببااسی تبیااشیکینیتامبابرانیبیاانیدها

بیاوی اساا  خیبیتانطرمان اشیا دا الاهداصیالایتابیشید اسیبیانیاشی یبادلآادادگیهاوی اساا

 اتدراصان ابینسی  ادرالضی یتاهین الاهداصیالایتاشیبیخ باشیادامبابرااسییتاااسییسیا

وی اسااسیییسیی اتدراصا فمیسانطرمان اشییا دا ابیاانزاایصادراا14لااا12،ا11،اا6،ا5نااداا

ار یی ابیابرخ اا ادهیلاانربا اببا طییقاوی اساهیداابیاوی اسااسییسی ا فمیسااسیتامبا

ا13لاااا10ادامیباهیییر بیداا اناادااناضیییازان ا اا یدابیباهرادلاشییی ییباارهییزاشیییا

(Rogowski & Thomas,2016: 90)ا ا

وی اسادادگیهااسیییسیی اتدراصا فمیس،اهرانداا اسییبیانیاشیی ییتاا15هاللهابرانیبیاانیدهاا

دادگیهان ابینسی  ا بدنزاممیسییاسادرا نیسااییتاوییین ااشاداشی بابیشیدالاهرانداا ا

دهالا  یکیالتالااهیییراهرانداا اانزاممیسییاساهیان ابینسی  اا اسیباویضی ا  یکیلاشیا

ا اا(Ibid)ممیسیاساهیا م ابینس  ابرااابیااا اسباسیصابدلسا اییرابیو انی دهابیشد

هاللهابرادلاشی یبانیاسیبی،انداهییتاهمان ا ی ادرادادگیهاوی اسااسییسی ا فمیسا  یکیلاا

شیدهااسیتامبادراصیار  امبا ظرانک اا اشی  انیاسیبیهیابیا ظرانک ادنهراا اشی  انیاا

سیبیهیادراار یی ابیاوی اسااسییسی ان دیلتاباد،ادراانزاصیارتاناضیازابباهییتاهمان اا

وییضییی ارسیییمییتان ااا16دگییهاویی اسااسییییسییی اارهییزان اگرددامیبابییااییییاراادا

 ا صمیمیتادادگیهاوی اسااسیس اببادلاشکلارااانیهااالا(Collings,2015: 42)نیبد

وی ا  ارااانیهااادادگیهاوی اسااسیس ا فمیساراااشکل اصیدران اشاد ااه ییرالاار شا

نربا ابباراااشیکل ،ادادگیهااادهالااف اآا لران ابیشید ادرابخاااببانی بداواا یزاهیدااب

وی اسااسییسی ا فمیسان ا اا دادراناارداامباتارنتاداشی بابیشیداا اهملباضیرراهدااببا
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لاا اال آااالهراراشدساتردانیانصیفکالانبیتااهمان الاردا ند،ادس اراناوتاصیدرامردهاا

ااا (Ibid)وی اساهلاگیراابباهملا لرد

دادگیهاوی اسااسییسی ا فمیسابباصیارتانسی قلاهملا مادهالادارااا  یکیالتالابادهباا

نسی قلاخادادراانزا نیببان ابیشید ادادگیهاوی اسااسییسی ا فمیسا بابباهبااساندادادگیهاا

 حتاندنرنتاندارنیساوراراداردابدلاالا بابباهبااساندادادگیها یف اهملامردهابلکبا

امباملیباه صالا ص اهیابیاالست اا

 بررسی تطبیقی ن،اد دادرسی اساسی در نظام حقوقی اساسی ایران و آلمان . 4

بباطارامل ا دیلتاهیانییسا ظیآادادرسی ااسییسی ادرااقا اانراسالا فمیساا ا بداههتاا

ان ابیشدا:ا

:اهمیساگا بامباپی یی را ی اخیطر  یییساشییدا،ا حاهاااز نظر شییرایا انابا  -1

ا  خیبااهیییرادرادادگیهاوی اسااسییسی ا فمیسابدنزاصیارتامبا یم اا ا  هیامبا

 درهاا12ا اطرنقانداممی بالنگهااه یتا دراهسی بداا اسیااانعلسابا دسی ینا

ا  صیییبان اشییا دالا یم اا ا  هیا ی ابباصییارتانسیی قیچاا اسییااانعلسا

سییصابادهالاا12ا  خیبان اشیا د اندتاهییانتادراانزادادگیه،اابا دسیراتاا

انکیساا  خیبانعددالهادا داشی باضیمزاانبکباسیقفاسیب ا ی ادراانزا نیببا

 نیبباانکیسااشی ایصالهادادارد اانزاسییصادراانزاا68  ییزاشیدهالاادامترا یا

 درابادهامباشیاا دراا اا12دراایف ااسیتامبا  دادااهیییااشیارااا ههییس،اا

 درادنهرا ساهیاا6 ساهیامباتقهیراهسی بدابباصیارتانسی قیچاا اسیااارهیراالاا

 ی امباا ااقا ادا یساهس بدابیاپی بهیدارنیساواهاویینیبالابیا صان انعلسا

بان اشیا د اهچا بیزاندتاهییانتا،ااشیااسییصابادهااشیارااااسیالن اا  خی

مباانکیساا  خیبانعددالهاداداشیی باضییمزاانزامباسییقفاسییب ا ی ابراااا

هچا بیزاهمیساطارامباگد باشیدادرا نیبباهییانتادراانزاشیاراالهادا دارد 

  یکیالتالاسییخ یرادادگیهاوی اسااسییسی ا فمیس،اانزادادگیهاببادلاشی یبانیاسیبیا

 ا قسییچان اشیادامبابینسی  اا انییساه یتا دراا  خیب اهرالانداهییتاهمان

 دراا انییساویییییتادنااساهیف اا3نداا انعیفساوی اساگذاراا فمیس،ااداولاا

م ییارا فمیساا  خیباشییا دا اانزادراایف ااسییتامبابیالهادااهمیتا قااا

شیارااا ههییس،اا  خیباهینانداا اویییتاا ابد بادسی هیهاویییادراشیاراااا

بیب ا  یدهااسیتامبان ا اا دانک اا اضی فاهیاااصیل اانزا هیدا ههییساپیاا

 ابیشد اا
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بادراانزانارداشییرانطاا:اببا ظران ارسییدامااااز نظر ممنوعیت جمع مشییا   -2

نمباهیتاهماان ییغلاهچادراشیارااا ههییسالاهچادرادادگیهاوی اسااسییسی اا

با فمیسانکسییسالان ییببابیشیدابدنزان بیامباهمیساطارامبادراشیارااا ههییساب

ه ا درنسادرادا  ییهیه،اانکیسااشیی ایصادنهراالهادا داردادرادادگیهاوی اساا

وی اسا  ییکیلادادگیهان بار،ابباهمیزاا3نیدهاا4اسیییسیی ا فمیسا ی ابراطیقاببدا

صییارتاانکیسااشیی ایصادنهراابباه ا درنسادرادا  ییهیهاهیالاناسییسیییتاا

الفانتااا نا شاهیف ا فمی  الهادا دارد ابدنه ااسییتامباافی باهدآا صییرنک

اشیی ایصابباوییییلتابرا درنسادراانزانیدهانی ااا ا سا م اگرددامبادراناردا

افی بادراانزابیزا،ا ظیآااشیارااا ههییسا ی انقررهان ییبه الهادا داشی بابیشید ا

دادرسی ااسییسی اترا سیب،ااخ ییراتابی ی رااراادراانزا نیببابراااویییتاپیاا

دا  ییهیهاهی،اهیییانتادرابیب ا مادهااسییتاببا حااامبابباه ا درنسادرا

  ا(Van Berg,2004: 109)شاراهیاانحل ا ی اپیاابیب اشدهااستا

دراشییارااا ههییس،اانکیساه صاتقهیرا اسییطارهیراااز نظر عزل و نصییب :  -3

پیاابیب اشیدهااسیتاانیااقا ادا یسا یاپینیساندتاشیااسییصاغیرویبلاه صا

هسی بدا اانزادراایف ااسیتامبادرادادگیهاوی ا  ااسییسی ا فمیساببانی بداسیینراا

 هیدهیاانسداصادادرس ااسیس ،ااهییرا یاپینیساندتاهیانتالات یفیتاخاداا

 غیرویبلاه صاهس بد ا

مبااسی قالصاشیارااا ههییساا ااسی قالصاااادراانزا نیبباببا ظران ارسیداسیاقلل :  -4

دادگیهاوی اسااسییسی ا فمیسامم رابیشیدابدنزان بیامباا انداسیا،اشیارااا ههییساا

 نرنعماهباواهانقببباهمهاراااسییالن اانراسا لق ان اشییاداضییمزاانزامبا

شیارااا ههییساصیرتیالظیدبابررسی الا طییقاواا یزاهیداابیاوی اسااسییسی اراا

ایصادراناردا طییقاسییینراواا یزاا اهملباواا یزانصییابااابرههدهاداردابیاانز

نعماا  یخیصانصیلحتا ظیآابیاوی اسااسییسی انیاسیییسیتاهیاامل ابیاوی اساا

اسییسی ،اانزاشیاراالظیدبا طییقاراابرههدها داردابلکبادرااخ ییراممیسییا  ادرا

نعماا  ییخیصانصییلحتا ظیآابادهالاانزاانراببااسیی قالصاشییارااا ههییساا

 اافی باذمراانزا ک باخیف اا اتیندها یسیتامبادرابرخ اا مادهااسیتا سیی الاردا

م یارهیا ی ارل دان ییببابیاانراساط اشیدهااسیتابرااا ما بادرام یارانصیر،ادرا

وی اسااسییسی ،ا ظیرتابرا طییقاواا یزابیاوی اسااسییسی ااگر بادراا192نیدهاا

بکباانزاصیالایتادادگیهاهیف اوی اسااسییسی اگذاردهاشیدهااسیتاانیادربیرهاان

 ظیرتاشینلا مین ا نیزا ینباهیااواهانعرنبان اگرددانیاانبکبابرخ اا ا نیزا

 ینباهیاراادربرن اگیرد،اببادفیلاهدآا صییرنکاوی اسااسیییسیی ،ااخ الخا ظراا

لهادادارد ابیارهازاببارلنبادادگیهان بارا،اانزا بیزاهانداان اگرددامبا نیزا



 

2764 

عه
طال
م

 
قی
طبی
ت

 
سی

در
دا

 
سی

سا
ا

 
 در

ام
نظ

 
قی
قو
ح

 
ان 
ایر

 و 
ان
آلم

 
ی(
اس
شن
ب 

سی
و آ
ی 
بان
)م

 
  

صی ابیشیبد،ا طییقا سابیاوی اساا ینباهیااواهانعرنبامبادرااا هااقا اخصیاا

 اسیس ادراصالایتادادگیهاتا اورارا داش با

اصیاالا رارالا صیمیمیتاصییدرهاا اسیاااشیارااااااز نظر ضیمانت اجرا  : -5

 ههیییسابیباه ادراناردااکچااکان  انقییآان ظچارهیراانییانصیییابیبانعماا

  ییخیصانصییلحتا ظیآ،ا قضا م اشییادا ابیاانزاایص،ا رارالا صییمیمیتاا

راشیارااا ههییسادراار یی ابیا طییقاواا یزاهیداابیاوی اسااسییسی ابینسی  ااد

 ادرانقیبل،اهینانداا ا رارالا صیمیمیتاصییدرهاا ارل  ینبارسیم اا   ییرانیبد

 فمیساا  ادرا نیببادسی اراناوت،اضیرلرتاا   ییرادرااادادگیهاوی اسااسییسی 

 اا اانزا ظر،اناضیااوی اساانراسا یاادلدا8رل  ینبارسیم اانزام یاراراا دار د

ببارنیساهمهاراترا سییبا  دندا راا1958 نیداابباناضییااوی اسا دانییی اا

همیزاویی اسابرااا راآابیبااا3اامیباهل ارغچاانزامیبادرانییدهاااسیییتابیبا حاا

نحرنی ه ا رارالا صیمیمیتا یمیداشیدهااسیتاانیادرانقیبلاانقرراداشی بااسیتاا

انزاا ظراشیاراااوی اسااسییسی ،انسی بدالانسی دصان ابیشید  سا:ا))اا20درانیدهاا

 ((ا اا ظرادرارل  ینبارسم انب  ران اشاد

 از نظر تفتیر قانون اساسی : -6

دراشیارااا ههییساانراس،ا دسییرااوی اسااسییسی ا بهیادراصیارتادرخااسیتاا

نقینیتاخیصیی اا اهملبانقیآان ظچارهیرا،ارلسیییااوااااسییباگی ب،ارنیسا

نعماا  یخیصانصیلحتانیانک اا ااهیییااشیارااا ههییساصیارتان اپذنردا

انزادراایف ااسییتامبادرادادگیهاوی اسااسیییسیی ا فمیس،اصییرتیابیادرخااسییتاا

راص،ادلفتاهیااانیف  ،ابا دس ینالابا دسراتا،ارنیساواهانعرنبالادلفتاتد

ا ا9  داداامباادا صیباخیص ادار داا ا مینبدگیسانعلساا عیآان اپذنرد

 از نظر مبانی نظره  -7

نیی  ا ظراادادگیهاوی اسااسییسی ادرا فمیسالانسیینح یاادراانراسابباطاراخالصیبا

نبطیقا یسیییتاانییاانزانسییییفیبابیبان بییااهیدآاان ا ااساگدیتامیینالاابییانکیدنهرا

لهادا  یییببا یسییتا راامباهرادلانداسییراااهداخامباهمیساپیسییدارااا ا

ذمراندا ک باضیرلراااسیتادرا ظیآاا ییصان امببد اااوی اسااسییسی ان ابیشید

غرب ابباد ییصاا سیییسانحارابعیااخدانحاراااسییتالاهدخاغین ا  هیاهمیسا

اسیالن اهدخاغین اممیصاا سییسااسیتالااا  ادااتردااسیتادراایف ادرا ظیآ

برااارسییدسابباانزاهدخاا انافدبا  ادااهچااسی دیدهان اشیاداببیبرانزادادگیهاا

وی اسااسییسی ادرا فمیساا انااداوی اسااسییسی اخاداپیسیداراان امببدادراایف ا

 
8 Collings , Justin ,Op.Cit , p 80.  
9 Rogowski , Ralf and Gawron, Thomas , Op.Cit , p 52 .  
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مباشارااا ههییسادراانراساهچاا اشرهیتا ظیآالاوی اسااسیس ابیارلشاخیصاا

اد خاداصیی تان امب

دراضیمزاخالصیباااا طییقادادرسی ااسییسی ادرا فمیسالاشیارااا ههییسادرا

اانراسادراذنلاویبلانقینسبان ابیشد:

ا1**اهدلصاشمیره

 شوراه نن،بان)ایران( دادگاه قانون اساسی)آلمان(ا

شییاااقاوداسالاشییااااشی  دها درا  دادااهیی

اتقیب

ا  خیییبا  حاها

ااهیی

 یم اا ااهییییاادادگیهاراانعلسا

نل اتیدراصا)با یدسییی یین(الا یم ا

دنهراراانعلساانیالت)با دسرات(اا

اا  خیبان امببد 

شیااتقیبابیاا  خیبانقیآاا

ارهیرا

شیاااقاوداسابیان رت ا

رایساواهاااویییییایبالا

ا  خیبانعلساشیییاراااا

ااسالن 

نسیییی یبییداتا

اوی ا  انربا 

)ا(اوی اسااسیس 94(ا یا)92نااد) )91اصیییاصا (ا99(ا یییا

اوی اسااسیس 

انتااندتاهییا

ااهیی

شااسیصالاانکیسا مدندااادلا دهاسیصالا مدندا  د  

انعدد

دراصیییارتااانکیساه ص رایساهمهارا بهییا

ار کییبابرخ ا نییا داام ا  یی اا  ا

هرانچالا خلدیتا اسیییطانک اا ا

اهیییی،اپیرلا صییمیچادادگیهاوی اساا

اسیییسیی ااکچاببابرمبیراانیاه صا

اهیاان ادهد 

تقهیا اسییطارهیرااویبلاا

اه فبد 

د خصییییاصااوییی یاسا را

ااقاودا یساسیمتااستا

انیییییکییییییسا

هییییانیتابییاا

ان یغلادنهر

غیراا اسیییمتاهیاا نا شییی ادرا

دا  یهیهاهیالاناسیسییتا حقیقی  اا

انمبازااست 

ااهیییاااسیییمییتاااا ااغیییر

الااهیاادا  هیهاادرا نا ش 

اا حقیقیی  ااناسیییسییییت

ا استااانمباز

صالایتاهیاا

ااصل 

ایلااخ التییتانیییسا هییدهییاااا-

ااسیس اتدراسیاسالاانیالت

بررسیی اصییحتا  ینتاا  خیبیتااا-

ابا دس ین

ا

ا

  یخیصاهدآاناینرتا-

نصیابیتانعلساشیاراااا
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ا ااقا ااا- نحرلنییتا بیبا اکچا

اببییدنز

اکچابیبانمباهییتاهبییماهییانییااا-

اا اباسییییییسییی اخالخاویی اساا

ااسیس 

ارسیدگ اببادادخااه ااسیس ا-

«الا2رسییدگ اببانیبیااببدهیا ا-

ا(اوی اسااسیس 100«انیدهاا)3 

رسییدگ ابباا هینیتاهلیبارایساا-

با دسی ینانیاهمهاراتدراصا اسیطا

ابا دسرات

رسییدگ ادرا نیببااانطیبقتانیاا-

ویی اسا بییا نقرراتا هیدآانایینرتا

ااسیس 

اسیالن ابیاشیرزالاوی اسا

 سیس 

  ظیرتابراا  خیبیتا-

ا دسیراوی اسااسیس ا-ا

شییاهادادرسی اا

ااسیس 

ارلشامب رصاسییس ارلشامب رصاویین 

رسییدگ اا حاها

نطیییبقییتاا بییبا

واا یزاهیداابیاا

اوی اسااسیس 

اپسیب 

)پساا ادرخااسییتااشییخیصانیا

انراهاابیاصالایت(

ادرانااردااپی یب 

ا ظیرتادس ارا:اپی یب 

وییی ا  ا اه ییییرا ا ا )ویییلا

انیت زانصابیت(

هیچاا شیییرهی :ا  یظیییرتا

ان یب الاهچاپسیب 

 حاهاشیرلزابباا

 دسییییراویی اساا

ااسیس 

سابیباطارا ی  الاصیییرتییجادراهرنیی

رسیییدگ اببادرخااسییتانطیبقتا

اوی اسابیاوی اسااسیس 

بباطارارسم الابیاارهیزاا

نقیآارهیراانیادرخااستاا

رایییساا هیمیهیار،ا رایییسا

نعلساشیارااااسیالن ،ا

رایساواهاااویییییایبانیا

نک اا ااهیییااشیاراااا

ا ههییس

اهییی ییییییییراا

ا صمیمیت

ااال آاالاا یهییینی ااویطی ی ،اوط  ،ا هین الاال آااالهرا

ااالهرا

 

هدلصاتا اخالصیبااااا اسییخ یرالاصیالایتادادگیهاوی اسااسییسی ا فمیسالاشیاراااادرا

رسدانک اا انهم رنزااصالایتادراراس یااا ههییسادراانراسا لردهاشدهااست اببا ظران 

 قانتاشیارااا ههییسااصیالمادراسییخ یراهییااا سان ابیشیدادرا فمیسااهیییاببا اه اا
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بیشییداپی ییبهیدااانیادراانراسابباانزاشییکلا م بیشییدااهیااسییییسیی ات یصان  مینبدهاطیف

 دراات انااپیداامبدالابرااااهیییااهدنداا اا12گرددادراسییخ یراهییااا  داداا ان 

اهیااسییس الادا  هیه ا مینبدگی  الاا  اخادانعلسادرا ظراگرت باشاد سینراطیف

دانعدداانیااسیصابدلساانکیسا مدنا12ندتاهییانتااهییادرادادگیهاوی اسااسیس ا فمیسا

رسییدااگرادراانراساهچانکییرااسیییصابیاانکیسا مدندانعدد ادراانبعیاببا ظران ا6دراانراسا

 ااسابباویط یتااهیییاممداابدلساانکیسا مدندانعددابرااااهیییادرا ظراگرت باشیادان 

امبدالاانزاانراهلااانالاظبامیراا  هیاخااهداگرتت اا

رسیداهرادلاسییسی چاببا ااسیتاببا ظران ناردادنهرا حاهاشیرلزاببا دسییراوی اسااسییسیا

 اا بدا کمیلامببدهانکدنهرابیشیبدالاببا بهین اسییسی چامینل ا یسی بدابه راباداا اه ان 

هیااگرادهاان انطرماشییادالا یی اببا دسیییراداشیی بادراانراسادراهرنیسارسیییدگ اپرل ده

ابیشداخاداویض اب اا دا بیزادرخااس  ابدهد ا

ایتاشیارااا ههییسا سییتاببابرخ اا ا هیدهیامبانصیابیتا  هیاانرادادنهرادرانارداصیال

 نبدالا طییق اااف یییماصاببااسییییبان بدلسا طییقادرااکچاوی اسانیانداضییییبطباهیآ

اگیردابه رااستادرااصالایتاوی اسااسیس اناردا اهباورارابهیرد صارتا م 

 ،ا هیین الادرا هیینیتادراناردااه یییرا صیییمیچادادگییهاویی اسااسییییسییی ادرا فمییساوط 

االهراسیتاانیادراانراسااه ییرا صیمیچاشیارااا ههییسادراناردانصیابیتانعلسادرااال آ

صیارتاهدآااخ الخابیانعلسابباهمیزاشیکلااسیتاانیادراصیارتاادلتااخ الخابیزا

شیارااا ههییسالانعلسالاانبکبانعلساایضیرا  یادا ظراشیارااا ههییساراا ینیزامبدا

گیردالا یخیصانصیلحتاببا اه ا صیمیچا هین ان نرهاادنهراا حتاهبااسانعماا 

ابه رااستااصالای  ادراانزا نیبباصارتابهیرد 

 

 آن،ا صلحیت حدود تعیین عدم و  قانوننذاره  مراجع تعدد از ناشی هاهآسیب. 8

اا انعرنبالاویییایبانقببب،ااواااااانراس،اااسیالن ااهمهارااااقاو اا ظیآااسییخ یراابراسییت

ااوی اسااهد یدلنکچالاپبعیهالا هچاپبعیهالاه ییی چ،ااصیییاصانی ب ابرانسییی قلبدالانکدنهر

ااوی ا هذارااااصیالایتاامباااسیتااااسیالن اانعلساشیاراااطرنقااا انقبببااواهااهمیصاااسییسی 

اانزانهچاابسیییراانااردادرادارد،اافی بارااااسییسی ااوی اسادرانقرراادلدادراانسییالاهماآادر

اپذنرد اصارتا ی اپرس همبااطرنقاا ا اا دن اانر

اا هیدهین ااانراساااسیالن ااهمهارااااسییسی ااقا اا ظیآاابررسی اابیامباااسیتااادرایف اانز

ااانبیتاهیف ااشییاراااا ظیآ،انصییلحتاا  ییخیصانعماارهیرا،اانعلساخیرگیساهمی بد

اااسیالن اااشیاراهیاالاانعی ااتیییاااهیف ااترهبه ،اشیارااااا قالباهیف ااشیارااانل ،

ادرا  هیااصیالایتاامباهسی بداال نیالهران انقرراتاالضیااصیالایتااداراااارلسی یالااشیهر

ا استاااشدهااسالن ااشارااانعلسا قبیب ااصالایتاانحدلدنتاااناه اااهمل
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ااخانااااصییالایتااادلدادرانذماراا هیدهیااهر بدامباامردابییساابینداخصییاصاانزادر

اادلدااهیناا  ییزااهدآااانیاگیر د،ن اهبااسا ادلدانقررادراوی اسااسییییسییی «اوراراذنل

الرلداالاا هییدهیاانزاالانعلساصیییالاییتاا داخلادرااناهیییتا اا دن ا  هیی،ااصیییالاییتا

االضیی یتاامل ادرا مین ا نراهدلص ا لرداتراهچاراادنهراااصییالایتااایطبابباهرمداآ

اراابباابیشیبدن اااالهراال آانقرراتاالضیااصیالایتااداراااامباااقاو اا هیدهیااا اهرند

ا گذاردن ا مینا

ا2**اهدلصاشمیرهاا

میرجیع            ردیف

 تصویب

متیاند وضیع  

قییواعیید  زم  

 ا جرا

بیر  حیطه صلحیت       نیابیر  نی،یاد 

 مصوبات

اا1

نعلساخیرگییساا

ارهیرا

ا

اصیلانکصیدالا

ه ییی چاویی اساا

ااسیس 

ویی اسانربا ابیبا  یدادا

خیییرگیییس،اا شیییرانیطا لا

میدییتاا  خییبا  هییالا

داخیلی ا  نیییزا ییینییبا

اهلسیتا  یس

ا

ا دارد

اا2

نییییعییییمییییااا

  ییییخیییییصا

ا ظیآنصلحتا

ا

اصیلانکصیدالا

دلا دهچاویی اساا

ااسیس 

  یخیصانصیلحتادرا

بییاا ناارداامیبانعلسا

درا ظراگرت زانصلحتا

شیییاراااا  یظیییآ،ا یظیرا

راا یینیزا م ا  ههیییسا

امبد 

 

ا دارد

اا3

ا

ا

شیییاراااهییف ا

اانبیتانل 

ا

ا

ا

اصیلانکصیدالا

هد یدالاشی یچاا

اوی اسااسیس 

  ییتاسیییسیتاهیاا-

دتیه الاانبی  ام ییاراا

سییییسییتاادرانحدلدها

هیاامل ا  ییزاشدهاا ا

اطرخانقیآارهیرا

مییردساا- هییمیییهییبییبا

ت یفیتاهیااسییییسیی ،اا

اه یمیییه ،اا اطالهییی  ،ا

اترهبه الااو صیدا

بهرهاگیرااا اانکی یتاا-

نیداالان بااام ییاراا

بیییا نییقیییبییلییبا بییرااا

ا

ا

ا

ا

 ییی نبیدا صیییانی ا

ارهیرا
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لا داخل ا  هیدنیدهییاا

اخیره 

اا4

شیییاراااهییف ا

اا قالباترهبه ا

ا

اکان  اااکچاا

انییییییییییییآا

اخمیب )ره(

سیییسی هذاراالابر ینباا

دراخصیییاصاا رنی اا

اناراترهبه ،اهلم الا

ا نا ش 

ا

ا دارداااااااااااا

ا

ا5

ا

ا

ا

شیییاراااهییف ا

اتییاانعی ا

ا

اکچااکان  اا

نی یظیچاا رهیییرا

اا قالب

سیییسی هذارا،اندنرنتاا

مالسالابر یینیبارن االا

هیییااا گیراا  صیییمیچا

لا هیبیهیییآا بییبا لا ال آا

لا هیمیییبیییزا یظیییرتا

دالارل  نداارصیدامیر ن

اتییاانعی ا

ا

ا

ا دارداااااااااااا

ا

ا6

ا

ا

شیارااااسیالن ا

اشهرالارلس ی

ا

اصیلانکصیدآااا

اوی اسااسیس 

بر یینیباهییاااه مییه ،اا

هیمیرا ی ،ا اوی صیییییدا،ا

ترهبیهی ،ا بهییداشییی ی ،ا

 نا شیی الاسییینرااناراا

ارتیه انحل 

اایلااهییااا هیدیتا1

انصیییاباااخی یالخ

 شاراهیااوی اس

ااهییدافییتااادنیااس اا2

اادارا

ا

ا

ا7ا

ا

نییییقییییرراتاا

بییباا نصییییابا

لسییلبا هیدهیااا

ذااصییالمادرا

واهانعرنب)ااهچا

هیییییدییتاا ا ا

ل نراس،اهرنیدا

لاا ل راا ا ا

ا

اصیلانکصیدالا

سیی الاه یی چا

وی اسااسییسی ،اا

ویی اسالظیینفاا

اخی یییییراتاا لا

وییاهاا رایییییسا

وییییییایییییب،ا

(اوی اساا73نیده)

ا

 یدلنزا نیزا یینیباهییاا

ا یعیییآاا ویاا یییزا اهیرانی ا

لظینفااداراالااهراااا

واا یزالا بظیچاسیی نیسا

اهیااادارا

ا

اانیعیلیساارایییس 1

ادر)اسیالن ااشیاراا

انصیییابیییتاانیارد

 (ل نراسااهیدتا

ااهییدافییتااادنیااس اا2

اااسییی تبییاااابیب)ادارا

ااواهاارایسانصیابیت

ا(وییایب
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ممیسیییاساهیااا

ن  یکلاا ا بداا

ل نر(الاسیییینراا

وااالا هییدهییااا

اهمان 

 نیییییزا ییینییباا

نیعیلیسا داخیلی ا

ارااااشییییییییا

ااسالن ال   

دنااسااا8

هیف ام یییارالاا

هییدافییتاادنااساا

اادارا

اصیلانکصیدالا

شیصیتالانکچا

وی اسااسییسی اا

(الا12لانییدها)

وییی ییاساا89) (ا

لا   یییکیالتا

 نیزادادرسیی ا

دنااساهیدافیتا

اداراانصیابا

ا1392/ا3/ا25

ا

لایییدتااااااااا  رارا

ارلنب

ا

ا داردااااااااااا

 

دهدامبادسیی هیهاهیاان  دداالهاداداردامبابیا هیهابباهدلصاتا ابباخاب ا  یییسان 

گذاراادارداانیانصییابیتا  هیاههتا طییقابیاوی اسااسیییسیی اارسیییصاصییالایتانقرره

اشادالانمکزااستانصابیتا  هیابیه ا قضاوی اسااسیس اب اد  م 

 قانوننذاره در ایران موازه مراجع مصوبات بر نظارت سازوکار نبود

الاابادهااوی ا هذارااانراهااا  ددااناضیازاا ا یشی ا اا دن اامباهین  سیی ااا اادنهرانک 

بباا ظیر  ااسیی لمیرااخألا میند،ا  یدندارااا هیدهیاانزااصیالایتاا  ییزاایطبااهدآاا سیی ا

اابیااوی ا هذاراااناا ااا هیدهیاابرخ ااناینرتانصییابیتااهدآاانیاناینرتاابررسیی انبظار

ابرخالخالاانقررهاگذاراااسییتاااهرنیسادراابیالدسیی  اااسییبیدالاااسیییسیی ااوی اسالااشییرز

ااا قالبااهیف اشیاراااانصیابیتابرااخیصی اا ظیرتااسیالن ،ااشیارااانعلسانصیابیت

اهبعیرهیااابیا  هیاانصییابیتانطیبقتااببانبظارانعی ااتییییااهیف االاشییارااااترهبه 

ا دارد االهادابر ر

اااصیییلااابیباناهی اااتا ،ااببیداادراانیذمارااهییف ااشیییارااااسیییباانیییسااا ااانبکیباا اضییییک

انقیآاا أنیداا اپسانل ،ااانبیتاااهیف اشیارااانصیابیتااوی اسااسییسی اانکصیدلهد یدلشی یچ
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ااا قالبااهیف ااشیارااافکزاااسیت،ا ظیرتالف اتقیبا حتاادرلاوااالاااهراسیتاااویبلارهیرا

  یکیلاشیدهااان ظچارهیراانقیآااکچاابیاااگر بانعی ا،اتیییااهیف ااشیارااالااترهبه 

اشکینتادرااویبلاهمالااا سااادنهر،الاا دار دا أنیداببا یی اانکساااا انصابی  یسافکزااا د،

ا  هیانصیابیتادرخصیاصا ی ااپی ییب اا ظیرتااهاللهابرانز، ا یسی بداادارااهدافتااادنااس

اگیرد  م ااصارت

الاضاا هیدهیااصالایتاادانرهاا اخرلزا  کبابرهاللهانصابیت،ابرا یظرا هیدا  ییزااهدآ

امبد ن ااانعیدا ی ارااهبعیراااسلسلبانرا  اا قضاانکیسااسی د،نح ملان ارا

ا

 

 و پیشن،ادها نایجه گیره 

دادرس ااسیس ابباهبااسانداندهاآامبانی ب ابرا دلنزااقا اناضاهبالالهاداسلسلباا

نرا  اواا یزادراهرا ظیآااقاو ااسی اارااسیت،اببادلارلشامل ا نرنکین امبانی ب ابرا

 ظیرتاویین ااستالارلشاترا سااامبانی ب ابرا ظیرتاوی ا  الااداراااستاصارتاا

،ا1358بیز،ابیاپیرل ااا قالبااسیالن اانراسالا دلنزاوی اسااسییسی اان اپذنرد ادراانزا

 هیدااناسیاآابباشیارااا ههییساببانبظارا طییقاواا یزاهیداابیاوی اسااسییسی الاشیرزاا

شییکلاگرتتامباپیااا اپیرل ااا قالبااسییالن اسیییقبا داشیی بالابیا اهباببا حاالتا

ردامبا ظیآادادرسی ااسییسی ااشیارااادلف  اترا سیباشیکلاگرتتا اانزا  ییساا ا سادا

همهاراااسییالن اانراساببارلشاترا سییااامبانی ب ابرامب رصاوی ا  الااداراااسییتا،ا

  دنک ابی ی رااداشی بااسیت اافی بادراانزابیز،اوط یا قی ا دیلتابسیییرا نیداابیارلشا

هییاا  یکیلاشیدهااسیتامباشیااهییاا ساا اا12ترا سیااا ی ادارداا اهملباانبکباا ا

رهیراانبصیاباشیدهالاانکیساا  صییبانعددا ساهیا ی ابالنی اااسیتادراایف اسیااانقیآا

رنیساهمهاراا  صییبان انیبدالارنیساا اسیاااااامبادراشیارااادلف  اترا سیاا،اصیرتیا

سیینرااهیییراببا سییتانسییلااا اسیااانعلساسیبیالانعلسا مینبدگیساانزام یاراا

ببااسی ااداراادرا فمیساهمانیان یخصان اشیا د ادرانقیبل،اببا ظران ارسیدامبا ظیآادادر

  دندا رااسییتا یاببارلشاترا سییااا راامبابیا  ییکیلادادگیهاوی اسااااا رن یی رلشا

اسییسی ا فمیسامباندا هیداوییین ااسیتامبانسی قلاا ادسی هیهاویییا ی اهملان ا میند،ا

اار یی ابی  راادارد ااا رن   قرنییاببارلشا

ا–لامیرمردا  هیادراهرا ظیآااقاو اا ااساگدتاهر بدا هیدهیاااسیییسیی اادرا هینتان 

اااسییسی اادادرتاب بااساا ههییسااشیارااااسیتااان دیلتا  هیاخیصاااو یییایتاببااببیااسیییسی 

ابادساااربخاالامیرمرداشدساا رانطلاباابراااهمدهااصالایتانک اا یی نبدانیاام اراادر

ااانبکب ااهملباا ااستاا ساات یفیتا
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گرددا  داداا بابیشیداپی یبهیدان بیتتاهییاااشیارااا ههییسابینسی  ا اییرا  اداشیاا-

ااادراهین باااهییااشارااا ههییساات انااپیداامبدالااهییاا سا مینبدهاطیفاگس رده

بیشییبدانی بداا  خیبا بدا دراا ادا  ییهیهییس،ا بدا دراا ابیزا مینبدگیسانعلسالاسییینراا

اهیالاسالنقاگا یگاس طیف

ا12ورارابهیردادرا فمیساندتااگردداندتاهیییانتااهییییاناردابی  هراپی ییبهیدان ا-

میراادادرتاسییییصابدلسا مدندانعددااسیییتاانزانک اا اهاانلاهلاگیرااا انحیتظب

ابیشدابه رااستادراانراساهچابباهمیزاصارتااصالماشاد ن 

پیسیدارااا اوی اسااسییسی ادرا فمیسا با بهیا اسیطادنااساوی اسااسییسی انل اصیارتااا-

گیرداانیادراانراسابباصیارتاادنااساانیف  اصیارتان گیردابلکبادرافبدرهیاهچا اسیطاان 

گیردابیا اهباببااصیلادسی رسی ا سییساببا هیدان مرم ا اسیطاشیارااا ههییساصیارتان 

دادرتابه رااستادراهرااس یساش یبااااا اشارااا ههییسابیشدالااا هاصالای  اشارااا

اهیاادرهبادلالاساآا ی اات اناادادهاشاد ا یا طییقانقرره

ایساشکینتاشهرل داسادراصارتا قضاوی اسااسیس الهاداداش بابیشد انکا-

براسییتارلنباشیارااا ههییس،ااصیاصاوی اسااسییسی الان یرلمانذامراتاوی اسااسییسی ااا-

دهدادغدغباشیارااا ههییساپیسیدارااا اشیرزااسیتا یاوی اسااسییسی  اابباخاب ا  ییسان 

سیی اا سااوی اسااسییسی الاهمسییسگرددااصیالای  ادراراسی یاااه ییرابخ ی اببااپی یبهیدان 

ابراااپیسداراا ا ساصارتابهیرد 

گیذارالهاداداردامیبابرخ اهیناگا یباادراسییییخ ییرااقاو اانراسا  یددانراهااوییهیدهاا-

 ظییر  ابرا سالهادا یداردامیباال آااسیییتااصیییالاییتاال آابراااویی ا مبیدامردسالا

پذنرااای اسالا ظیرتپذنراا ساصیارتابهیرداممی  کبادرا فمیسااصیلاایممیتاو ظیرت

ابیشد نک اا انهم رنزااصاصانارداپذنرشان 

دراصیارتاادلتااخ الخابیزاشیارااا ههییسالانعلسا ظراشیارااا ههییساوط  الاا-

بیشیدابیادرا ظراگرت زاهبصیرانصیلحتاانکیسا قضاوی اسااسییسی الهاداداردا هین ا م 

گیرداانزاناردا ی ابه رااسییتابیااصییالای  امبادراسیییخ یرااقاو اانراساصییارتان 

ااصالماشاد 

بیشیدالاهرادراهرارشی بانیاگرانااهلم ادارااااصیطالایتا خصیصی اخیصاخادان ا-

بیشیدالابه رااسیتابراااهراهلچااصیطالایتامداآاداراااندهاآالان بیااخیصاخادان 

خیصاخادشاناردااسییی دیدهاورارابهیردادراغیراانزاصیییارتا دیسییییرانخ لد اا ا ساا

مبداشدادرااا هاصالای  اشارااا ههییساهچاهمیزانارداصد ان اصطالایتاخااهدا

نتالاااسی دیدهاا ااصیطالما ظیرتااسی صیااب امبااصیطالماا اتقبابیبالوفالاردااقا اا

هیاابیهاداااخصیاصی الاا ا  عیالاردااقا اهمان اشیدهااسیتادراانزانارداگیهیااهدص
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صیییطالایتاخیصااقا ااگیردابه رااسیییتابعیاا ساا ااگرت بانیان ابیزااتراداشیییکل

اهمان انی بدا ظیرتاوی ا  ااس دیدهاشاد 

 

 منابع 

 منابع فارسی

 قاادادرسیی ااسیییسیی ادراادیالااا(1397)انرز،انحسییزالاپرلنز،اخیراه .1

صیییی تاا اا  خیبارااانردآادرااقا اانراسالاترا سییب،اپگله ییبینبااقا اا

  1397،ابهیرالا یبس یساا47اسالن ،اسیصا ا دهچ،اشمیرهاالص،اپییپ ا

بررسی اشییخصیباهیااافهااان مرم ادادرسی ااسییسی ا،ااا( 1396) ذرا،اهیدا .2

  دا  هیها هراساپینیسا ینبامیرشبیس اارشدارش بااقا اهمان ،

هاانسییفبااسییسی اسیی اا ظچااقاو ،اتصیلبینباپگلاا( 1386) ق ا اده،اهااد .3

ا 11هیاااقاو ،اسیصاش چ،اشمیرهاا

 قاادنااساهدافتااداراادرااا( 1395)هالف ،انحمدالاسی یداارلشیز،اامیده .4

صییی تاا اوی اسااسییسی ا،انعلبااقاو ادادگسی را،اسیصاه  یدآ،اشمیرها ادالاا

  1395اا هیرآ،ا یبس یس

( انیی  اوی ا هذاراادرانک  اا1396دبیر یی،اهلیرضیییالا قاا،اتیطمباسیییدات) .5

فییرافیسیچالانذه اانینیب اتصیلبینباپگلهاا طییق ااقا ااسیالآالاغرب اسییصاا

  1396 هیرآ اشمیرهاالص ابهیراا

( انیی  ااصییاصا اییر یپذنراوی اسااسیییسیی الااقاا1400رامی ییس،اهیدافمعید) .6

  هراس:ا  را یطار ایممیتانل  ا

  یپاسی اهیاااقا ااسییسی بینسی با( 1387)ویضی اشیرن تاپبیه ،ااباافدییل .7

  ا   یراتانی اساالانکچ ا هراس:

 رهمیبانحمیدااا  یرنخانخ صیییراا داراااقاو ادراغرباا( 1382)مل ا،اهیس .8

 ا ا   یراتانی اسس:ا هرااا راسخ
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